
Obsah činnosti Popis činnosti Četnost

Kontrolní a preventivní činnost
nádraží Kontrola nástupišť , vestibulu + podchod  - dodržování tabákového zákona + veřejný pořádek denně
hřbitov Pochůzková činnost uvnitř hřbitova - prevence + veřejný pořádek denně
parky v ČB + hřiště Pochůzková činnost - venčení psů / řešení přestupků / + veřejný pořádek v parcích a na hřišti denně
tržnice Výběr poplatků + zajištění veřejného pořádku , dohled na parkováním na tržnici denně
Liblice Kontrola dodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 10t   nepravidelně 
Zahrady Kontrolní činnost z důvodu krádeže dřeva   nepravidelně 
Příjem oznámení a jejich řešení

4.8.2018
4.8.2018
4.8.2018
5.8.2018
6.8.2018
6.8.2018
7.8.2018
7.8.2018

11.8.2018
13.8.2018
16.8.2018
18.8.2018
20.8.2018

Oznámení - oznamovatel má obavu o život a zdraví 90 letého kamaráda - výjezd na místo, šetření, předáno PČR, ÚZ 54813/2018 22.8.2018
Oznámení - oznamovatel nemůže vyjet z parkoviště Klučovská - umožněn výjezd 22.8.2018

22.8.2018
22.8.2018
23.8.2018
23.8.2018
26.8.2018
27.8.2018
28.8.2018
28.8.2018
30.8.2018

Oznámení - nefunkční automat č. 5 - doplnění lístků 30.8.2018

Psovod + služební pes
Pochůzková činnost nádraží, síldiště, parky 17-18.8.2018
Kombinovaná hlídka Rockový festival 18.-19.8.2018
Pochůzková činnost sídliště, parky, nemocnice 23-24.8.2018
Přestupky a jejich řešení
§ 8 zák.č.251/2016 Sb. majetkové přest.     0
§ 125c/1k zák.č.361/2000 Sb. ostatní + TPZOV 24/8.100,-Kč
§ 125c/ 1f 3,4 zák.č.361/2000 Sb. přek. rychlosti 69/38.100,-kč
§ 125c/1k zák.č.361/2000 Sb. zákaz vjezdu 4/2.500,-Kč
zák.č. 65/2017 Sb. přestupky na úseku ochrany před alkoholismem jinými toxikomaniemi 0
§ 4 odst. 2 zák.č.251/2016 Sb. ostatní přestupky proti pořádku OZV a NO 1/1000,-
§ 5 zák. č.251/2016 Sb. přestupky proti veřejnému pořádku 0
§ 7 zák. č. 251/2016 Sb. přestupky proti občanskému soužití 0
§ 10 odst.2,3 zák.č.553/1991 Sb. přestupky v dopravě - zkrácené řízení, správní řízení 880
Měření rychlosti - § 125c/1f3, 4 361/00

2.8.2018
Zahrady Č.j. MUCB 49499,49500/2018, 3.8.2018
Český Brod ul. Tuchorazská Č.j. MUCB-49502, 49504/2018 4.8.2018

6.8.2018
7.8.2018
8.8.2018

13.8.2018
Jungmannova Č.j. MUCB 52287, 289, 290, 295, 296, 298, 302, 304, 306, 311, 313, 318, 319, 320, 322, 325/2018 14.8.2018

15.8.2018
Český Brod ul. Klučovská čj. MUCB-53482,498,502,508,539,551,555,557,567/2018 20.8.2018
Český Brod ul. Krále Jiřího nádraží Č.j. MUCB 53817, 820, 822, 826, 827/2018 21.8.2018
Český Brod ul. Tuchorazská Č.j. MUCB-54101, 54113, 54121/2018 22.8.2018

24.8.2018
Tismice -0 26.8.2018

27.8.2018
28.8.2018
29.8.2018

Odchyt psů

Součinnost s odbory MěÚ
Odbod tajemníka dárkové balíčky 2.8.2018
Odbor vnitřních věcí odvoz peněz z parkovacích automatů a pokladní do KB Č.Brod 9.8.2018
Odbor vnitřních věcí odvoz pokladní do KB 13.8.2018
Odbor vnitřních věcí odvoz peněz z parkovacích automatů a pokladní do KB Č.Brod 16.8.2018
Odbor vnitřních věcí odvoz peněz z parkovacích automatů a pokladní do KB Č.Brod 23.8.2018
Odbor tajemníka dárkové balíčky 30.8.2018
Příjmy-pokuty
na místě 39 200 Kč
složenkou 10 500 Kč
Příjmy-parkovací automaty
9.8.2018 27 049 Kč
16.8.2018 25 217 Kč
23.8.2018 27 340 Kč
31.8.2018 29 936 Kč
Příjmy- poplatky tržnice
Stánky 50 Kč
Celkem 159 292 Kč

Zborovská - 0
Liblice, ul. Bylanská Č.j. MUCB-55859/2018

Oznámení o příliš hlasité hudební produkci v ul. J. Kouly u Lid´áku, prověření, zjištění provozovatele, tento zajistil snížení hlasitosti produkce na zábavě v Lidovém domě.

Oznámení o ležícím muži v ulici Šafaříkova - muž podnapilý, probuzen a nasměrován směrem k bydlišti

Oznámení o rušení nočního klidu v ulici Sportovní - vyřešeno na místě
Oznámení o muži který leží na silnici v ulici Havlíčkova - muž podnapilý, vzbuzen a nasměrován k domovu

Telefonické oznámení o stojícím vozidle na chodníku v ul. Zborovská - výzva pro nepřítom,ného řidiče
Oznámení o nálezu injekční stříkačky u garáží za Pap oil - výjezd na místo, proveden sběr

Oznámení o muži ležícím u vjezdových vrat pekárny MIMO Český Brod ul. Klučovská. Předán RZS a PČR . Čj. MUCB 53590/2018

Oznámení o nálezu injekční stříkačky za tribunou areálu nohejbalu TS Slavoj - výjezd na místo, proveden sběr 5ks použitých injekčních stříkaček
Oznámení o rušení nočního klidu v ul. Palackého - restaurace "Šenk" - při příjezdu na místo nebyl zjištěn žádný hluk, věc řešena s obsluhou restaurace
Oznámení o ležícím muži na vozovce v ul. Jana Koully - výjezd na místo, muž již seděl na lavičce zastávky, vzhledem ke zranění přivolána RZS - odmítl ošetření, předáno PČR

Liblice, ul. Bylanská Č.j. MUCB-50533,37/2018
Český Brod ul. Jungamnnova Č.j. MUCB- 50176,50180,50183, 50188, 50193, 50203/2018

Oznámení o požáru bývalé skládky v ul. Tůmovka - výjezd na místo, kde již hasiči měli požár pod kontrolou - následné monitorování požářiště

Oznámení o pohybu podezřelé osoby u kontejnerů na tříděný odpad v ul. Tuchorazská - výjezd na místo, zjištěn muž přehrabující se v odpadcích, po upozornění, že toto není dovoleno odešel
Žádost PČR OOP Český Brod o prověření ozámení o vzájemném verbálním napadání v Č. Brodě, ul. Sv. Čecha - výjezd na místo, věc předána PČR OOP Kostelec n. Č. L.
Oznámení o pádu stromu na vozovku (ul. Krále Jiřího) - výjezd na místo, předáno HZS Český Brod

Nová Ves II. Čj. MUCB-55495,55500,55502/2018

Český Broid Jungmannova  Č.j. MUCB 54948,54954/2018

Český Brod ul. Krále Jiřího nádraží Č.j. MUCB-50743, 50745, 50758/2018
Český Brod, Klučovská Č.j. MUCB 51891, 918, 920, 925/2018

Oznámení o nefukčnímPA na Husově nám. - výměna lístků
Oznámení o mrtvém ptáčeti v parku U Šembery, kadaver zajištěn předán k likvidaci. 

Poříčany Č.j. MUCB-52583, 52590, 52597, 52604/2018

Klučovská  Č.j.: MUCB 49290,292,293,295,298,300/2018

Oznámení o nálezu injekční stříkačky za tribunou areálu nohejbalu TS Slavoj - výjezd na místo, proveden sběr

Přehled činností MP za měsíc srpen 2018

Oznámení o úniku oleje z OA škoda octavia , která je zaparkovaná v ulici Na Cihelně -  přestupek 42a/1g) zák. č. 13/2017 oznámen do správního řízení na odbor dopravy MÚ Český Brod MUCB-50082/2018
Oznámení o nefunkčním PA č. 1 - zaseknuté lístky automat opraven
Oznámení o nefungujícím parkovacím automatu U pošty a u cukrárny Kaše, doplnění parkovacích lístků. 
Oznámení o možném nabízení produktu odběru el. Energie Bohemia v Liblicích - prověřeno negativní. 

Oznámení o rušení nočního klidu v ulici V Chobotě "Klub Mexiko" - vyřešeno na místě

Telefonické oznámení od operačního důstojníka linky 112 o možném výskytu požáru rodinného domu v ul. U Garáží - výjezd na místo, zjištěno, že se jedná o planý poplach
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